Szanowni Państwo
Pragniemy przedstawić Państwu sylwetkę naszego syna Eryka 13-letniego wokalisty, uczestnika pierwszej polskiej edycji
programu telewizyjnego The Voice Kids, laureata wielu konkursów muzycznych w kraju oraz zagranicą.
Kierujemy do Państwa poniższą ofertę sponsorską, zachęcającą do nawiązania współpracy i wsparcia finansowego celu,
jakim jest realizacja autorskiego albumu. Nasze możliwości finansowe nie pozwalają na spełnienie marzenia syna.
Do tej pory, udało nam się przy pomocy rodziny, przyjaciół, a także władz naszego miasta nagrać cztery utwory
i zrealizować dwa teledyski. Klipy były prezentowane na antenach telewizyjnych takich stacji jak TVP czy TVP Polonia,
w programach takich jak: Pytanie na śniadanie, Teleexpress czy HaloPolonia. Ponadto, autorska piosenka "Horyzont"
znalazła się na playlistach kilku stacji radiowych. Przez kilkanaście tygodni utrzymywała się na miejscu pierwszym
Listy Przebojów Polskiego Radia Dzieciom.
Muzyka to bardzo ważna dziedzina życia. Wiele firm i instytucji bardzo chętnie wspiera działalność artystyczną
w zamian za prezentacje swojej nazwy oraz logo firmy na okładkach płyt, plakatach reklamowych, materiałach
promocyjnych reklamujących wydawnictwa. Wzmacnia to pozycję na rynku oraz w środowisku społeczności lokalnej.
Największe firmy wiążą się z Artystami umowami sponsorskimi. Muzyka jako produkt reklamowy zaspokaja specyficzne potrzeby konsumenta, jest nienamacalny oraz niepowtarzalny.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz do kontaktu.
Chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania.
Z poważaniem
Justyna i Krzysztof Waszczuk
Rodzice Eryka

Eryk Waszczuk to 13 letni wokalista, pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu
telewizyjnego The Voice Kids.

Na swoim koncie, ma wiele nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach piosenki

dziecięcej zarówno w kraju jak i za granicą. Jest absolwentem szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Na swoim koncie ma cztery
utwory, które zagościły na antenach stacji radiowych i telewizji ogólnopolskich. Występ Eryka z programu The Voice Kids
w serwisie YouTube obejrzano prawie 6 mln razy! Eryk obecnie przygotowuje się do nagrania debiutanckiego albumu na który
złożą się zarówno utwory autorskie jak i covery znanych przebojów.

dodatkowe informacje
manager
sebastian płatek
sebastian@erykwaszczuk.pl
kontakt@erykwaszczuk.pl
tel.kom: + 48 608 690 453

POZYSKANIE ŚRODKÓw FINANSOWYCH
W WYSOKOŚCI 40 000 ZŁ
NA NAGRANIE AUTORSKIEGO ALBUMU, DYSTRYBUCJĘ
ORAZ PROMOCJĘ W MEDIACH OGÓLNOPOLSKICH

OSIĄGNIĘCIA

Etap „Bitwy” w programie The Voice Kids
prawie 6 mln odsłon wykonania utworu „When The Man Loves A Woman” na YouTube na oficjalnym
kanale programu The Voice Kids
nagranie debiutanckiego singla, coveru przeboju zespołu U2 & Mary J.Blidge „One”
realizacja debiutanckiego teledysku do piosenki „One” oraz promocja teledysku na antenach
telewizyjnych: TVP1 oraz TVP3 Katowice
udział w programach telewizyjnych: Pytanie na śniadanie, Teleexpres, Studio 3 Na Lato
promocja singla w internetowych mediach ogólnopolskich takich jak: Onet.pl, Interia.pl, Wp.pl oraz
w muzycznych serwisach branżowych np. NetFan.pl, wyspa.fm itp.
udział w realizacji teledysków powstańczych z okazji 74 rocznicy wybuchuPowstania Warszawskiego,
wyprodukowanych przez telewizję TVP ABC
emisja teledysków powstańczych na antenach ogólnopolskich TVP1 oraz TVP Info, a także
w internetowych serwisach w/w stacji.
udział w projekcie dla dzieci „Plater” realizowany przez Universal Music Polska
nagranie autorskiej piosenki „Horyzont"
realizacja teledysku do piosenki „Horyzont” oraz promocja teledysku na antenach telewizyjnych:
TVP oraz TVP Polonia
promocja piosenki „Horyzont" na antenach lokalnych rozgłośni radiowych
zdobycie pierwszego miejsca – 11 razy z rzędu, na liście przebojów Polskiego Radia Dzieciom

najważniejsze
nagrody

I miejsce – Nagroda Główna w V Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych
– Lubaczów 2016
III miejsce w Ogólnopolskim konkursie wokalnym „Rozśpiewane M1” Marki 2016 ,
Wyróżnienie „Na skrzydłach muzyki” w XIII Podkarpackim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Rzeszów 2016
II miejsce w I Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów Syców 2017
Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych Lubaczów 2017
I miejsce w XXV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My XXI wiek”
– Słoneczny Brzeg, Bułgaria – trio wokalne „Chwilka” 2017
I miejsce – w kategorii solista 11 – 13 lat – w XXVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki o Super
Mikrofon Radia JARD 2017
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Niepokalanów 2018
Wyróżnienie – VII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych w kategorii Jazz i Muzyka
Rozrywkowa Lubaczów 2018
Wyróżnienie – XXV Festiwal Piosenki Angielskiej „Face The Music” – Brzeg 2018
Nagroda Rady Miasta Mięrzyrzec Podlaski „Międzyrzecka Muza” Międzyrzec Podlaski 2018
Srebrna Muszelka w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” Suwałki 2018
Wyróżnienie Bialskie Talenty 2017 –Drelów 2018

PAKIETY
PAKIETY
SPONSORSKIE
SPONSORSKIE

PAKIET BRĄZOWY

PAKIET SREBRNY

logotyp umieszczony na stronie internetowej www.erykwaszczuk.pl

logotyp umieszczony na stronie internetowej www.erykwaszczuk.pl

w sekcji Wspierają mnie

w sekcji Wspierają mnie

logotyp umieszczony na grafikach promocyjnych, reklamujących singla

logotyp umieszczony na grafikach promocyjnych, reklamujących singla

Oczekiwania:

specjalne podziękowanie dla sponsora na stronie internetowej oraz w
oficjalnych serwisach społecznościowych

jednorazowa wpłata sponsorska w wysokości 2 000 zł

logotyp umieszczony na specjalnej planszy na koniec teledysku

umieszczenie logotypu na gadżetach i materiałach reklamowych Eryka
rabat sponsorski w wysokości 50% na występ Eryka podczas eventu
firmowego
Oczekiwania:
jednorazowa wpłata sponsorska w wysokości 5 000 zł

PAKIET ZŁOTY

logotyp umieszczony na stronie internetowej www.erykwaszczuk.pl
w sekcji Wspierają mnie
logotyp sponsora umieszczony w grafice reklamowej nagłówka
na FanPage Eryka na Facebooku
logotyp umieszczony na grafikach promocyjnych, reklamujących singla
logotyp umieszczony na specjalnej planszy na koniec teledysku
specjalne podziękowanie dla sponsora na stronie internetowej oraz w oficjalnych
serwisach społecznościowych

PAKIET PLATYNOWY

logotyp umieszczony na stronie internetowej www.erykwaszczuk.pl
w sekcji Wspierają mnie
logotyp sponsora umieszczony w grafice reklamowej nagłówka
na FanPage Eryka na Facebooku (na wyłączność)
logotyp umieszczony na grafikach promocyjnych, reklamujących singla (na
wyłączność)
logotyp umieszczony na specjalnej planszy na koniec teledysku (na wyłączność)
specjalne podziękowanie dla sponsora na stronie internetowej oraz w oficjalnych
serwisach społecznościowych

możliwość wykorzystania wizerunku Eryka w promocji marki sponsora

możliwość wykorzystania wizerunku Eryka w promocji marki sponsora

możliwość jednego bezpłatnego występu Eryka na evencie firmowym

możliwość dwóch bezpłatnych występów Eryka na eventach firmowych

umieszczenie logotypu na gadżetach i materiałach reklamowych Eryka

umieszczenie logotypu na gadżetach i materiałach reklamowych Eryka

ogłoszenia prasowe, reklamowe w mailingach prasowych

ogłoszenia prasowe, reklamowe w mailingach prasowych

reklama eksponowana na standzie podczas koncertów (jeżeli Organizator
udzieli zgody na taką formę reklamy)

reklama eksponowana na standzie podczas koncertów (jeżeli Organizator
udzieli zgody na taką formę reklamy)

Oczekiwania:
jednorazowa wpłata sponsorska w wysokości 10 000 zł

sesja fotograficzna z logo sponsora
Oczekiwania:
jednorazowa wpłata sponsorska w wysokości minimum 20 000 zł

